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Słyszeliśmy dziś z rozmowy anielskiej z pasterzmi wielkie a zna-
mienite pożytki, które mamy z Narodzenia Pana naszego, także 
też i z proroctwa Ezajasza proroka. Teraz też weźmiemy przed się 
słowa apostoła Pawła świętego, które napisał do Tytusa, ucznia 
swego. Z których słów wyrozumiemy, że Pan Chrystus nie dla 
czego inszego tu do nas na ten świat przyjść a zstąpić raczył, jedno 
aby nas zupełnie a dostatecznie w prawdziwej a zupełnej poboż-
ności wyćwiczył a postanowił, tak żeby nam już nie było więcej 
potrzeba prawdziwej a doskonałej nauki od wykrętnych a kłamli-
wych ludzi żebrać, a po niej się pytać. Przetoż te słowa, któreśmy 
sobie za fundament założyli tej rozprawy naszej, to nam przed 
oczy nasze kładą, abyśmy, okazując wdzięczność odkupienia na-
szego, o to się pilnie starali, jakobyśmy dobrze a pobożnie żyć 
mogli. Gdyż to jednak własny jest urząd a powinowactwo dobrego 
nauczyciela, upominać ludzie ku świętemu a pobożnemu życiu, 
nie bawiąc ich ani ociążając gadkami niepotrzebnemi. Przetoż  
i on Zacharjasz, którego nam Łukasz święty opisuje, natchniony 
Duchem świętym, nie zaniechał tego dołożyć w piosneczce swojej, 
mówiąc: „Odkupił nas, abyśmy mu w świątobliwości a w niewin-
ności służyli po wszystkie dni żywota naszego.” Z którego słowy 
nadobnie się zgadzają te słowa apostolskie, gdzie mówi „Okazała 
się łaska Boża, która nas naucza. Dając to znać, żeby nam miała 
być ćwiczeniem ku sprawowaniu żywota poczciwego.”

Mikołaj Rej z Nagłowic 
Świętych słów a spraw Pańskich, które tu sprawował Pan a Zbawiciel nasz na tym świecie jako prawy Bóg, będąc 
w człowieczeństwie swoim, Kronika albo Postylla, polskim językiem a prostym wykładem też dla prostaków krótce 
uczyniona. Trzecie kazanie na dzień Narodzenia Pańskiego. 
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► prześladowanym jezydom i chrześcijanom. Powszechne stało się 
stwierdzenie, że Kurdowie walczą w imieniu całego cywilizowanego 
świata. Słowa uznania kierowali do nich przywódcy największych 
krajów (USA, Niemiec, Francji), płynęło też wsparcie wojskowe i hu-
manitarne. 

Jednakże wydarzenia z 2017 roku pokazały kolejny raz w hi-
storii narodu kurdyjskiego, że międzynarodowe poparcie jest bardzo 
niepewne i ustaje, gdy Kurdowie wracają do starań o niepodległość. 
W czerwcu 2017 roku prezydent Regionu Kurdystanu Masoud 
Barzani ogłosił, iż 25 września 2017 w irackim Kurdystanie zostanie 
przeprowadzone referendum niepodległościowe. Referendum po-
przedziła seria politycznych konsultacji z przedstawicielami różnych 
krajów. Jednocześnie kurdyjskie władze zapewniały, że nie oznacza 
to automatycznie secesji z Iraku, a jedynie chęć uzyskania spo-
łecznego mandatu do dalszych negocjacji z Bagdadem na temat 
samostanowienia. Zdecydowana większość głosujących (92,73%) 
opowiedziała się za niepodległością. Reakcją władz w Bagdadzie  
(we współpracy z Turcją i Iranem) były bezprawne działania, takie jak 

zamknięcie lotnisk w miastach Irbil i Suleimanija, a przede wszystkim 
agresja wojskowa, do której doszło 16 października 2017 roku. Jest 
ona jedną z głębokich przyczyn obecnego kryzysu migracyjnego. 
Świat przez wiele tygodni nie reagował na działania Iraku. Kurdowie 
ostateczne odparli agresję, a w 2018 roku został wznowiony poli-
tycznych dialog. 

Mimo wielu problemów, los Kurdów w irackim Kurdystanie i tak 
pozostaje lepszy niż w innych częściach Kurdystanu. W tureckim  
i irańskim Kurdystanie trwają polityczne represje, a tereny te są świa-
domie zaniedbywane ekonomicznie przez tureckie i irańskie władze. 
Inaczej przedstawia się sytuacja w syryjskim Kurdystanie (tzw. Rożawie). 
Tam Kurdowie korzystają z niemal pełnej samodzielności. Istnieje 
ona jednak w realiach permanentnego zagrożenia agresją ze strony 
Turcji (która po decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu amerykańskich 
wojsk zajęła część Rożawy) oraz nieuregulowanych relacji z rządem 
w Damaszku. Kurdyjska walka narodowo-wyzwoleńcza jest oczy-
wiście tematem na znacznie większe opracowanie, a każda z części 
Kurdystanu ma złożoną i burzliwą historię. 
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